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Er du klar over, hvor meget du tjener i forhold til dine naboer? Eller i forhold til dine 

klassekammerater fra folkeskolen? Hvad med i forhold til dine kolleger eller andre, der er født 

samme år som dig? Spørgsmålene vækker nysgerrigheden i mange af os, og tidligere forskning 

har også vist, at folk går op i, hvor meget de tjener i forhold til andre. Men hvor meget ved 

folk overhovedet om deres indkomst i forhold til andres, og hvordan påvirker det deres syn 

på rimeligheden af, at der ulighed i samfundet? 

I min ph.d.-afhandling har jeg fundet ud af, at danskerne undervurderer, hvor meget ulighed 

der er i samfundet. De undervurderer især uligheden i indkomst blandt folk, der har samme 

uddannelsesniveau som dem selv, og arbejder i samme branche som dem selv. Netop i de to 

grupper finder folk ulighed mest urimeligt, sammenlignet med andre grupper, som 

eksempelvis folk, der er født samme år. Folk undervurderer altså graden af ulighed mest der, 

hvor den betyder mest for dem.  

For at undersøge folks opfattelser af hvad andre tjener, og hvor stor deres egen indkomst er 

i forhold til andres, sendte jeg spørgeskemaer ud til 50.000 personer. Jeg spurgte blandt andet 

til folks indkomst, og hvor de tror deres indkomst placerer dem i forhold til andre i forskellige 

grupper, de selv er en del af. Jeg spurgte både til store grupper såsom folk født samme år, 

med samme køn, fra samme kommune, med samme uddannelsesniveau og folk, der arbejder 

i samme branche, og mindre grupper såsom naboer, kolleger og kammerater fra folkeskolen. 

Derudover spurgte jeg også folk om, hvor rimeligt eller urimeligt de synes ulighed i indkomst 

er inden for de samme grupper. Efterfølgende linkede jeg besvarelserne fra spørgeskemaet 

med data fra eksempelvis SKAT, der indeholder deltagernes faktiske indkomst og viser, hvad 

deres sande placering i indkomstfordelingen er i de forskellige grupper.  

Kombinationen af data med folks opfattelser og data med folks faktiske indkomster viser, at 

personer, der har en lav indkomst i forhold til andre, overvurderer deres placering i 

indkomstfordelingen. Det vil sige, at de tror, at de klarer sig bedre sammenlignet med andre, 

end de rent faktisk gør. Det gør sig især gældende for folk, der har en lav indkomst i forhold 

til andre med samme uddannelsesniveau som dem selv, og andre, der arbejder i den samme 



branche. Det omvendte mønster viser sig for personer med høje indkomster: De tror, at de 

klarer sig dårligere sammenlignet med andre, end de rent faktisk gør. Hvordan kan det være? 

For at finde ud af hvad der ligger bag de systematiske fejlopfattelser, har jeg set nærmere på, 

hvad deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen tror, at andre tjener. Det har jeg gjort ved at 

spørge dem om, hvad de tror midterindkomsten er – det vil sige indkomsten i midten, hvor 

halvdelen af gruppen har en indkomst, der er højere, og halvdelen har en indkomst, der er 

lavere – og hvad de tror top 5-indkomsten er – det vil sige den indkomst, man skal have for at 

være blandt de 5 procent i gruppen med de højeste indkomster.  

Her fandt jeg igen et slående mønster: jo højere ens egen indkomst faktisk er, jo højere tror 

man at både midterindkomsten og top 5-indkomsten er. Det betyder, at dem, der tjener 

meget, tror alle andre tjenere mere end de faktisk gør, og at de derfor klarer sig dårligere i 

forhold til dem. Omvendt tror personer, der ikke tjener så meget, at alle andre tjenere mindre 

end de reelt gør, og at man derfor ikke selv er så langt bagefter.  

Jeg har også set nærmere på, hvad deltagerne tror midterindkomsten og top 5-indkomsten 

er inden for de grupper, de selv er en del af. Ser man på midterindkomsten, har folk faktisk i 

gennemsnit ret godt styr på, hvad den er inden for deres grupper. Eksempelvis er folk uden 

uddannelse klar over, at midterindkomsten blandt folk uden uddannelse er godt 250.000 

kroner, mens universitetsuddannede godt ved, at midterindkomsten blandt folk med 

universitetsuddannelser er ca. dobbelt så stor. Når man derimod ser på, hvad folk tror top 5-

indkomsten er i deres grupper, viser det sig, at mens folk har godt styr på top 5-indkomsten i 

nogle grupper, undervurderer de den for folk med samme uddannelsesniveau og folk i samme 

branche som dem selv. Uanset om folk arbejder i Forsikring og finansieringsbranchen eller i 

Bygge og anlægsbranchen tror de, at dem med de højeste indkomster i branchen tjener 

mindre end de faktisk gør.  

Alt i alt viser undersøgelsen af folks opfattelser af indkomster, at danskerne undervurderer 

graden af ulighed. Særligt tror folk i bunden, at deres indkomst ikke er så meget lavere end 

andres, som den faktisk er, og mange undervurderer, hvor meget de rigeste tjener. Det 

gælder især inden for grupper med samme uddannelsesniveau og grupper, der arbejder i 

samme branche.  Men hvad betyder det for deres syn på, hvorvidt indkomstulighed er rimeligt 

eller urimeligt? 



På tværs af alle grupper er det sådan, at folk med lave indkomster mener, at ulighed er mere 

urimeligt end folk med høje indkomster. Jeg har set på folks indkomster tilbage i tid og kan 

se, at folks nuværende indkomst betyder mere for deres holdning til ulighed end deres 

indkomst for 5, 10 eller 15 år siden. Ser man derimod på folks politiske holdninger, betyder 

deres historiske indkomster mere – selv deres forældres indkomst, da deltagerne selv var 

børn, betyder noget for, hvilket parti de ville stemme på til et valg i dag. Hvis folks indkomster 

for nyligt har ændret sig, betyder det også noget for deres holdning til ulighed. Er man for 

eksempel blevet ramt af arbejdsløshed, synes man, at ulighed er mere urimeligt, men er man 

derimod blevet forfremmet, synes man, at ulighed er mindre urimeligt.  

Sammenligner man de forskellige grupper, viser det sig, at folk mener, at ulighed i indkomst 

er mere urimeligt blandt personer, der har samme uddannelsesniveau som dem selv og 

blandt personer, der arbejder i deres branche. Det paradoksale er, at det også netop er i de 

to grupper, hvor folk undervurderer graden af ulighed mest.  

Resultaterne fra min ph.d.-afhandling kan sammenfattes i følgende tre hovedpointer. For det 

første undervurderer folk graden af ulighed, selvom de i gennemsnit godt ved, hvad 

midterindkomsterne er på tværs af de grupper, de selv er en del af. For det andet mener folk, 

at ulighed blandt personer med samme uddannelsesniveau og blandt personer, der arbejder 

i samme branche, er mere urimeligt end ulighed i andre grupper. Samtidig er det netop i disse 

to grupper, at deres fejlopfattelser af uligheden er størst. Og for det tredje har folks 

nuværende indkomst i forhold til andres stor betydning for, hvor rimeligt eller urimeligt de 

mener, at ulighed er.  

Netop i disse år bliver ulighed diskuteret heftigt i medierne og blandt både forskere og 

politikere. Min ph.d.-afhandling bidrager til debatten ved at kaste lys over folks opfattelser af 

ulighed i samfundet, og hvor den betyder mest for dem. 


